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Resumo 

As novas gerações de drogas usam vários tipos de espécies ativas com valor 

terapêutico; por exemplo, agentes antimicrobianos e de fatores de crescimento, 

bem como suplementos, como a vitamina C. Os medicamentos mais 

avançados incluem sistemas que podem executar a entrega controlada de 

substâncias no local.  É também desejável que os novos medicametos sejam 

capazes de promover a liberação da fase ativa em locais específicos de uma 

forma sustentável. Desta forma, No presente estudo temos como objetivo 

principal, incorporar o fármaco Triaxon®  (ceftriaxona sódica) na argila caulinita 

funcionalizada com (3-aminopropil)trietoxisilano, e analisar a capacidade de 

adsorção do fármaco e a liberação sob as condições: temperatura ambiente, 

período de 48 horas e pH = 7.  

Introdução  

Tecnologias que envolvem a liberação controlada de fármaco e princípios 

ativos vem chamando muito a atenção de diversas áreas de pesquisa nos 

últimos anos, tais como agricultura, química, medicina, farmácia, engenharia e 

ciências dos materiais. Desta maneira, a liberação controlada, de agentes 

biológicos ou agrotóxicos oferece varias vantagens sobre as formas de 

liberação controlada de fármacos convencionais, tais como a alta eficiência, 

melhor controle da dosagem administrada em longos períodos (dias, semanas 

e meses) e diminuição da toxidade. Interessante ressaltar, que independente 

da maneira em que se é administrado um fármaco, o objetivo principal durante 

o processo de aplicação, é assegurar que a eficácia terapêutica seja atingida 

sem que sejam apresentados efeitos contrários ou até mesmo níveis elevados 

de toxidade.  

Atualmente as argilominerais vêm se destacando e chamando a atenção para 

os estudos de incorporação e liberação controladas, devido à vasta quantidade 

destes minerais e devidas sua baixa toxidade e capacidade de expansão em 

meio aquoso (caráter hidrofílico). As modificações em escala nanométrica da 

estrutura pode oferecer características estruturais, ópticas e mecânicas 

otimizadas, além de associar outras características únicas para liberação 



controlada, nos materiais denominados híbridos orgânico-inorgânicos. 

Objetivo.  

Os principais objetivos desde projeto consistem em incoporar a molécula de 

Triaxon (TXN) em uma argila organofuncionalizada com grupos NH2 via 

metodologia sol-gel. Os processos realizados para a execução do projeto 

foram: 

 Funcionalizar a caulinita com APTES. 

 Estudo cinético para incorporação da molécula Traxon (TXN) em KAO-

APTES. 

 Caracterização espectroscopia molecular na região infravermelho e 

difração de Raios x. 

 A cinética de liberação foi acompanhada por espectroscopia de 

absorção UV-Vis com sonda acoplada in situ junto ao meio (UV-Vis cary-

60). 

Parte Experimental 

Para a funcionalização da caulinita, foi necessário fazer a prévia expansão do 

argilomineral por meio da intercalação com dimetilsulfóxido (DMSO). Para isso, 

de forma detalhada foram utilizados 20g de caulinita purificada, suspensos em 

180 ml de DMSO e 20 ml de H2O em um balão de fundo redondo. Para a 

funcionalização 10g do sólido KAO-DMSO foram adicionados em um sistema 

de refluxo, com volume de 60 ml do alcóxido (3-aminopropil)trietoxisilano 

(APTES), mantendo em agitação magnética constante por um período de 48 

horas a temperatura de 217ºC.  

Deste modo o material foi caracterizado por difratometria de raios X para 

verificação de possíveis alterações basais. Para a intercalação do fármaco 

triaxon na matriz KAO_APTES, foi utilizado um experimento típico de adsorção 

em batelada no qual inicialmente foi avaliado o processo de cinético. De forma 

detalhada foram utilizados nove tubos falcon de 15 ml foram onde foram 

adicionados 25mg do sólido KAO-APTES e 2,5 ml de uma solução de triaxon 

de 100mg/L, estas amostras foram mantidas sob constante agitação magnética 

a 1000 rpm de rotação a temperatura ambiente (25ºC).  



Resultados e Preliminares 

A interação do alcóxido foi evidenciada pela técnica de difratometria de 

raios-X, pois a variação da distância interlamelar é consequência da molécula 

neste espaço e da interação com a argila. A variação do espaço basal foi 

calculada a partir do pico corresponde à reflexão 001 utilizando-se a Lei de 

Bragg (n.λ=2.d.senϴ). 

A reflexão referente ao espaçamento basal da caulinita é em torno de 7 

Å, segundo a lei de Bragg, a caulinita utilizada para este estudo é constatado 

que seu espaçamento basal é de 7,1 Å. Através do difratograma de raios X, é 

possível constatar a expansão do espaço basal proveniente da inserção de 

moléculas de DMSO e a molécula de APTES, e após o processo de 

funcionalização do alcóxido (APTES) passa para 8,75 Å. Esta alteração 

confirma a formação de uma única monocamada de APTES no espaço 

interlamelar da argila. 

Desta forma, as próximas etapas para este estudo serão: caracterização 

da matriz incorporada com as técnicas de difratograma de raios-x, 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho, analises térmicas e 

microscopia eletrônica de varredura. E avaliar o estudo de liberação que será 

analisado através do equipamento UV-Vis cary 60, coletados no período de 

48h. De forma específica no estudo de liberação serão utilizados 500ml de 

água deionizada, em um béquer de 1000ml, com uma massa de Kao-APTES-

TXN de 100mg, mantendo se em temperatura ambiente (25ºC), deixando 

assim em contato por um período de 48 h, como já mencionado, em intervalos 

de 12 minutos um novo espectro será coletado e a concentração será  

quantificada por uma curva de calibração (concentração versus absorbância)..  
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